ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2016/2
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

03/03/2016
Data :
Horari : de 19:30 a 20:15 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1.- Resolució expedient sancionador 2015/0025328. PG 2016/175
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient:
Resolució de l’expedient núm. 2015/0025328 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/175
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Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 20/05/2015 11:36
Número de butlleta / Acta: 2015-I-00000180
Agent denunciant: 1001
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.3
Import sanció: 300,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: A. M., L. .../...

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de A. M., L. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret:
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. Correspon al Ple de l’Ajuntament dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
4. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
5. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.
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La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0025328 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01€.
TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Debat :
Maria Deulofeu (CiU): seguint el criteri pres a l’últim ple i atès que no disposen d’un informe
preceptiu, el seu vot serà d’abstenció per la forma en què s’ha portat a terme i, des de l’últim
canvi normatiu, no han passat pel ple.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): sota el seu criteri, aquesta discussió és estèril;
una vegada constatada la competència del ple per conèixer aquest assumpte, entén que hi ha
temes més importants com el Mannix i Consum, en el que caldria fixar l’atenció.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): recorda que s’està elaborant un reglament per possibilitar la
substitució de les sancions econòmiques de les ordenances per treballs a la comunitat.
Assenyalar que no hi ha cap persecució sistemàtica contra els gossos per part dels agents que
tenen encomanada aquesta feina, sinó que es tracta, principalment, contra gossos perillosos i que
habitualment venen precedits per una denúncia dels veïns.
Aquestes actuacions, acompanyades de jornades per “xipar” als gossos i alguns actes de comís,
estan donant un resultat que tendeix a reduir el número de denúncies.
Entén que és una feina ben feta i que dóna resultats positius.
Recorda que el fet de tenir un gos perillós requereix complir una sèrie de requisits ja que la
responsabilitat en la que pot incórrer el titular és molt greu.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

2.- Resolució expedient sancionador 2015/0025369. PG 2016/170
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
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Identificació de l’expedient:
Resolució de l’expedient núm. 2015/0025369 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF
040338961C per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/170
Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 18/04/2015 17:34
Número de butlleta / Acta: 0201500000136
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.2
Import sanció: 150,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
Fet denunciat: Tenir en possessió un gos no identificat per algun dels sistemes establerts
per reglament (Gos de raça American Stanford, considerat perillós).
Dades de la persona denunciada: P. M., E. .../...

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.2 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La possessió d'un gos no identificat
per algun dels sistemes establerts per reglament (xip identificador).
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de P. M., E. com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va formular la
proposta de resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 30.2 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
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document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0025369 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 150,01€.
TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Debat :
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta que en moltes ocasions no tenen
coneixement suficient per valorar aquests actes administratius, si són persones reincidents i si es
pot revertir aquesta situació d’alguna manera. Troba significatiu que sol ser la mateixa persona,
que de forma reiterada, incompleix la normativa.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): la Comissió informativa és l’òrgan adequat per entrar en detall
d’aquestes qüestions ja que algunes de les informacions són de caràcter reservat i confidencials
però es mostra disposat a fer qualsevol aclariment puntual que es necessiti.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

3.- Resolució expedient sancionador 2015/0033673. PG 2016/174
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
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Resolució de l’expedient núm. 2015/0033673 iniciat a nom de M. M., F., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/174
Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 02/10/2015 15:45
Número de butlleta / Acta: 2050115100027
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.3
Import sanció: 300,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: M. M., F. .../...

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30. 3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de M. M., F. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
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perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 1 de març del 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0033673 iniciat a nom de M. M., F., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01€.
TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

4.- Resolució expedient sancionador 2015/0025372. PG 2016/176
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0025372 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/176
Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Data i hora de la presumpte infracció: 18/04/2015 17:34
Número de butlleta / Acta: 2015000000136
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.3
Import sanció: 300,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
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h. Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos.
i. Dades de la persona denunciada: P. M., E. .../...
2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de P. M., E. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret:
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0025372 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01€.
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TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

5.- Resolució expedient sancionador 2015/0025367. PG 2016/190
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0025367 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/190
Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 18/04/2015 17:34
Número de butlleta / Acta: 0020150000136
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.2
Import sanció: 150,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
Fet denunciat: No disposar de la targeta sanitària.( Gos de raça American Stanford, de
color crema, considerat perillosos).
i. Dades de la persona denunciada: P. M., E. .../...
2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.2 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No disposar de la targeta sanitària.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de P. M., E. com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va formular la
proposta de resolució.

Fonaments de dret:
1. L’article 30.2 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter greu el fet denunciat.
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2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0025367 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 150,01€.
TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

6.- Resolució expedient sancionador 2015/0025366. PG 2016/193
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
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Resolució de l’expedient núm. 2015/0025366 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/193
Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 18/04/2015 17:34
Número de butlleta / Acta: 0002015000136
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.3
Import sanció: 300,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal .
Dades de la persona denunciada: P. M., E. .../...

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de P. M., E. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
Fonaments de dret:
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Correspon a l’Ajuntament dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0025366 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01€.
TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

7.- Aprovació inicial Reglament Orgànic Municipal i de Participació Ciutadana.
Exp. 2015/588
Proposta de la Regidoria de Via pública, governació i participació ciutadana.
Identif icació Expedient: Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana de Sils
PG B 2015 /588 General 2015/1019
Fets:
Aquest ajuntament, com a mostra de la seva voluntat de consolidar, enfortir i ampliar
l’autonomia municipal i, amb ella, la democràcia, i amb el desig de fer-la propera, intensa i
participativa, la relació de l’ajuntament i dels seu conciutadans, ha decidit dotar-se d’un
reglament municipal propi i del qual s’ha elaborat un projecte que posteriorment serà sotmès a
estudi de les comissions pertinents i aprovació del ple si procedeix.
Seguint el mandat del ple de l’ajuntament de data 23 de juliol de 2015, la Regidoria de Via
pública, governació i participació ciutadana d’aquesta corporació junt amb els serveis tècnics i
jurídics municipals, han elaborat un avantprojecte del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de
Sils.
La Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2015 va informar favorablement
l’avantprojecte del ROM de Sils i posteriorment ha estat sotmès a un procés previ de consultes a
entitats, associacions i als diferents grups polítics de Sils.
El passat dia 12 de febrer de 2016 es va constituir la Comissió d’estudi del Reglament Orgànic
Municipal i de participació ciutadana de Sils, donant el vist i plau a l’avantprojecte elaborat i
que serà objecte de la tramitació reglamentària.
Fonaments de dret:
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Els articles 4, 20.3 i 47.2f), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’article 24.b) del Real Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
L’article 4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
Orgànic, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
El articles 8.1a), 43.1, 52.2a)d), 114.3a), 165 i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació del reglament, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i
en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.

Debat :
Carles Taberner (CiU): demana al Sr. Miralles si vol fer alguna explicació respecte al reglament
que s’ha elaborat i li cedeix la possibilitat d’intervenir, essent rebutjada per aquest.
Continua la seva intervenció manifestant que hi ha una sèrie de capítols que no s’ajusten a dret o
que contravenen la normativa vigent; entre ells, l’article 89 del ROM, relatiu a la convocatòria
de plens extraordinaris.
També està en desacord amb alguns dels articles que desenvolupen el règim de sessions.
Entén que el ROM no pot ser més restrictiu que la llei.
No està d’acord en com es preveu la intervenció del públic assistent en els plens. Tampoc troba
adequada la limitació del número de mocions a presentar en un ple.
Així mateix, està en desacord en com es regula la iniciativa popular, entenent que la exclusió
que es refereix en algun apartat del ROM, al no ser cap membre de la llista electoral, incompleix
el principi d’igualtat i pot arribar a ser inconstitucional.
En síntesi, manifesta que el ROM posa més traves que eines; és formalista i retallador.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que, en primer lloc, agraeix el projecte del
ROM.
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Entén que la intenció és bona, sobretot plantejat des d’on partim però el cataloga com a
insuficient.
Analitza els aspectes més importants que, sota el seu criteri, són susceptibles de millores i com a
exemple mostra el seu desacord amb el redactat de l’article 40 en el que, entre d’altres, manca la
possibilitat que els grups municipals tinguin el coneixement amb més antelació de tota la
documentació que es genera i també considera que, les peticions i demandes que els veïns fan
arribar a l’ajuntament, també haurien d’arribar als grups de l’oposició.
No figura en el ROM la obligació que l’ajuntament té de contestar totes les preguntes que
realitzin els ciutadans i grups municipals.
Critica el contingut de l’article 56 del ROM i entén que a les comissions informatives també
haurien de participar altres persones, sobretot quan es promouen iniciatives populars.
Referent a l’article 78 entén que caldria establir vies de comunicació, entre els regidors, més
eficients.
En relació a l’article 87, critica la tendència de les sessions extraordinàries ja que s’estan
“ordinarietzant” però no es permet l’apartat de precs i preguntes.
Planteja que els plens es facin cada mes i continua dient que aquesta situació comporta una
major despesa pública, incrementant la nòmina d’assistències.
Demana que es reconsideri la convocatòria dels plens extraordinaris, tal i com figura al
reglament, sigui a les 12h del migdia.
Referent a la publicitat de les sessions de ple, demana que es publiquin a través de tots els
canals possibles.
El ROM limita la presentació de mocions de la mateixa temàtica en termini d’un any i mostra el
seu desacord ja que els temps són canviants i pot haver-hi mocions que requereixen una nova
presentació.
Critica altres aspectes que es posen de relleu en el títol cinquè sobre la informació i participació
ciutadana.
Demana un espai del grup al web, espai al Quadern, resposta als correus que s’envien; també,
que difonguin les actes de Junta de govern local.
Sol·licita també la participació dels veïns als plens extraordinaris, sense les formalitats que
estableix el reglament que creu que no incentiven la participació dels silencs.
Creu que els grups municipals que no tenen representació haurien de poder disposar d’un local
per poder reunir-se i així hauria de figurar en el ROM; tot això per tal de fomentar la pluralitat
política.
Així mateix, entén que els percentatges que estableix el ROM per poder engegar iniciatives
populars són molt alts i provocaran la no participació, al no poder complir els requisits; tenint en
compte també que aquestes iniciatives no disposaran d’un local per poder engegar-les.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): el que es presenta davant del ple és un acord al que van arribar
els grups que avui conformen el govern; és un Reglament Orgànic Municipal i de participació
ciutadana.
Recorda que els ROM són obligatoris a partir de 20.000 habitants però és una voluntat política i
per això s’ha fet.
En el tema de la participació ciutadana són per a municipis encara majors però existeix la
voluntat política de trobar formes i canals de participació que garanteixin aquests drets.
Aquest text ja va ser conegut per tothom des de finals del passat any; text que ha estat modificat
en diverses ocasions, redactant-se varies versions, com a conseqüència de les aportacions que
s’han anat fent a través dels grups municipals. En especial, agrair a CAPGIREM SILS-CUP-PA
les seves aportacions. Amb aquestes, s’ha anat millorant la proposta inicial.
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També, agraeix les aportacions del grup de CiU encara que critica que s’hagin fet en l’últim
moment ja que resulta difícil poder valorar, per molta voluntat política que es tingui en fer
aquest pas.
Diu que el grup de govern ha convidat a totes les entitats del poble en la participació d’aquest
projecte, fent-los arribar el text inicial i recollint suggeriments.
També, s’han fet reunions amb grups polítics que no tenen representació municipal: P.P., PSC,
PODEM, ...
Aquesta iniciativa ha estat valorada molt positivament per tothom.
Manifesta que és injust dir que aquesta proposta del ROM retalla drets; tenir un reglament en el
que la legislació dispersa pugui estar recollida en un sol document, dóna molts avantatges. És un
instrument útil que poden fer servir regidors i ciutadans.
Aquest reglament és fruit de l’acord de govern, dels grups que avui el conformen; per això, no li
sorprèn que es critiqui, fins i tot que es trobi insuficient o retallador, però és un document que,
sense tenir l’obligació legal de fer-ho, avui es presenta pensant que és el més adient.
Seguidament esmenta alguna de les propostes o suggeriments fets pels grups municipals i altres,
recollint els suggeriments de CAPGIREM SILS-CUP-PA, com el tema de les votacions.
Hi haurà major visualització en els mitjans de comunicació i els grups municipals disposaran de
major mitjans necessaris per desenvolupar la seva feina; això no es descriu en el ROM, per
innecessari però en disposaran.
Aclareix les circumstàncies en les que poden participar els tècnics en les comissions
informatives o promotors de les iniciatives populars; fent constar que tindran veu en aquesta i
fins i tot en el ple.
Respecte a la publicació de les actes de Junta de govern local, hi haurà un extracte dels acords
que es publicaran a la web. També està en marxa el portal de la transparència en que hi haurà un
seguit d’informació complementària sobre el perfil del contractant, proveïdors, etc. Per tant, hi
haurà un instrument més que millorarà la informació.
La limitació del nombre de mocions es deu a qüestions purament procedimental; tothom a
reconegut que alguna limitació s’hauria de posar, a l’igual que també cal limitar el període de
presentació de la mateixa moció; també així, el número de minuts que cada regidor disposa en
les seves intervencions. I en determinats casos, l’Alcalde podrà tenir una certa flexibilitat a
l’hora de tractar un tema. Però cal, en tot cas, fixar un termini i si no fos així, el ple podria ser
interminable.
Es recull en el ROM que els promotors d’una iniciativa popular tindran un lloc per la tramitació
i recollida de signatures per aquests processos de participació.
Per últim, els partits polítics podran tenir a la seva disposició un local adient amb un preu que
no sigui dissuassori i es contemplarà en les ordenances fiscals que s’elaboraran a finals d’any.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

8.- Aprovació inicial Ordenança reguladora mercats de venda no sedentària de
Sils. Exp. 2013/86
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Proposta de la Regidoria de Obres i serveis, festes i lleure.
Identif icació Expedient: Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no
sedentaria de Sils
PG Am 2013 /86 General 2013/156
Fets:
El ple d’aquesta corporació de data 28 de març de 1995 va aprovar el Reglament regulador del
mercat setmanal de Sils.
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell del 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, fou modificat també el marc normatiu regulador de la
venda no sedentària, tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic, per tal d’adaptar la
regulació existent als paràmetres i principis que aquesta norma europea estableix per a l’accés i
exercici de les activitats anomenades de serveis, entre les quals figura el comerç de detallen
totes les seves modalitats.
El secretari de l’ajuntament ha emès informe en data 9 de febrer de 2016.
La Comissió d’estudi convocada el passat 12 de febrer de 2016 va elaborar l’avantprojecte
d’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Sils.
Fonaments de dret:
Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no
sedentària de Sils.
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Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i
en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.

dos

------------------

9.- Derogació Ordenança fiscal 30.05 reguladora del preu públic per a la prestació
del sevei d'accés a la xarxa inalàmbrica municipal de Sils. PG 2016/128.
Proposta de la Regidoria d’Hisenda i Esports.
Identificació de l’expedient:
Derogació ordenança fiscal 30.05 reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’accés
a la xarxa inalàmbrica municipal de Sils.
PG 2016/128
Fets:
La Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions estableix que les administracions públiques
ja no poden continuar oferint serveis de telecomunicacions com a operadors.
Per tant el servei que l’ajuntament prestava mitjançant l’actual xarxa WIFI SILS ha deixat de
donar-se a partir del dia 1 de gener d’enguany i ara la infraestructura existent serveix per donar
accés gratuït a Internet amb un ample de banda reduït (256Kb/s).
Les zones des de les quals es pot connectar són les que fins ara ja gaudien de cobertura, en
especial les rodalies del campanar de Sils, el passeig dels Sants Cosme i Damià a l’alçada de
l’ajuntament i la zona del pavelló municipal.
Per tot això es fa necessari procedir a la derogació de l’ordenança fiscal municipal 30.05
reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’accés a la xarxa inalàmbrica municipal
de Sils.
En data de 12 de febrer de 2016 Secretaria emet informe en relació a la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
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En data de 12 de febrer de 2016 Intervenció emet informe en relació amb les conseqüències de
la supressió del preu públic.

Fonaments de dret:
Els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
-Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local.
- L’article 24 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (concepte de preu públic).

La Comissió informativa general del 1 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança fiscal 30.05 reguladora del preu
públic per a la prestació del servei d’accés a la xarxa inalàmbrica municipal de Sils amb efectes
des del dia 1 de gener de 2016.
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del
mateix en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini
de trenta dies hàbils, dintre dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,
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Martí Nogué Selva

Juan Antonio González Blanco
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